
A JOGI BIZOTTSÁG 2/2021. (X. 18.) JB ÁLLÁSFOGLALÁSA  

az Alapszabály 2. mellékletét képező Etikai és Fegyelmi szabályzat 7. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján történő határozott időre történő eltiltásról meghatározott tisztség betöltésétől, 

cserkészmunka végzésétől, illetve tagsági jogok gyakorlásától. 

A Jogi Bizottság a Magyar Cserkészszövetség szabályzatainak értelmezése tárgyában közreadja az 

alábbi   

 

á l l á s f o g l a l á s t:  

 

1. A Jogi Bizottság megállapítja, hogy a cserkészmunka határait a cserkész minőségben történő, 

cserkészekkel való közvetlen érintkezés, valamint a hierarchikus befolyás adja. Az eltiltott 

személy cserkészrendezvényen nem vehet részt, cserkészek felett befolyást nem szerezhet 

és nem gyakorolhat.  

2. A Jogi Bizottság megállapítja, hogy szülőként szülői értekezleten és tábori nyílt napon, egyházi 

személyként legfeljebb az egyházi szolgálat ellátásának idejére az eltiltott személy 

megjelenhet.  

3. A Jogi Bizottság megállapítja, hogy eltiltott személy fenntartói képviseleti jogokat nem 

gyakorolhat. 

I n d o k o l á s: 

 

I.  

[1] 2021. szeptember 22-én a Magyar Cserkészszövetség országos elnöksége azzal a kéréssel 

fordult a Jogi Bizottság felé, hogy foglaljon állást az Etikai és Fegyelmi szabályzat 7. § (1) 

bekezdés c) pontja alapján cserkész munkától történő eltiltás tárgyában.  

[2] Kérésük arra terjedt ki, hogy a Jogi Bizottság értelmezze az említett pontot és segítsen 

megjelölni azokat a határvonalakat, ameddig a cserkészmunka terjed és az esetleges más 

szerepek (például szülő, pap, fenntartó) kezdődnek. 

 

  



II.   

[3] Az Etikai és Fegyelmi Szabályzat érintett rendelkezései:  

„7. § (1) A fegyelmi és etikai vétség elkövetőjével szemben, a vétség súlya szerint az alábbi 

főbüntetések szabhatóak ki: […]  

c) határozott időre történő eltiltás meghatározott tisztség betöltésétől, cserkészmunka 

végzésétől, illetve tagsági jogok gyakorlásától, […]”. 

 

III.   

[4] A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 2. mellékletét képező Etikai és Fegyelmi 

szabályzat 7. § (1) bekezdés c) pontja a fegyelmi és/vagy etikai vétség elkövetőjével szemben 

lehetőséget biztosít a cserkész munkától történő határozott idejű eltiltásra.   

[5] A cserkészmunka a cserkészként más cserkészekkel, legtöbb esetben kiskorúakkal 

közvetlenül érintkezve, esetleg felettük befolyást gyakorolva végzett munka. Az eltiltás alatt 

álló személy nem viselhet egyenruhát, a cserkész közösség tagjaival a szükségesnél nagyobb 

mértékben nem vegyülhet, felettük befolyást nem szerezhet, őket nem utasíthatja, 

cserkészrendezvényeken és a nevelési munkában nem vehet részt, abba nem szólhat bele.  

[6] Amennyiben az eltiltás alatt álló személy szülő, szülői értekezleten és tábori nyílt napon 

megjelenhet. Amennyiben egyházi személy, egyházi szolgálatai ellátása idejére, de annál nem 

tovább egy cserkészprogramon megjelenhet. 

[7] Amennyiben az eltiltott személy fenntartó szervezet képviselője, az ebből fakadó jogait nem 

gyakorolhatja; a fenntartó köteles mást kijelölni a képviseletre. 

[8] Az eltiltás ideje alatt elkövetett, az Alapszabály 2. mellékletét képező Etikai és Fegyelmi 

szabályzat rendelkezéseibe ütköző etikai és/vagy fegyelmi vétség súlyosító körülményként 

értékelendő.  

[9] A Jogi Bizottság kérvényezi állásfoglalásának közzétételét az Egységes Cserkész 

Tagnyilvántartó Rendszerben, valamint a Magyar Cserkészszövetség honlapján.   

Budapest, 2021. október 18.   

  

  


